
 

 

    
                                СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

                                                  НАУЧНА И КУЛТУРНА 

                                                 ОБЩНОСТ 
КЛУБ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ЕЛИТ 

   www.naukaikultura.free.bg   http://www.rbf.free.bg/    e-mail:expertsbg@gmail.com 

  София, ул.”6-ти септември”35, 0888 314 555 

На вниманието на Нели Хаджийска, Училище “Гергана” 

 

 

Уважаема госпожо Хаджийска, 

 

 

На специална среща днес, по повод  Деня на Ботев и на загиналите за свободата 

и независимостта на България, 

Съвета на европейската научна и културна общност, 

Клуба на българския културен и научен елит 

и Българския културен център „Ботев институт“ 

  решиха:  

Награждават с Отличието ЗЛАТНА МОНЕТА  

Училище “ГЕРГАНА”  

за значим принос към авторитета и развитието на българската култура  

 

ОТЛИЧИЕТО ЗЛАТНА МОНЕТА    

се изработва в Монетния двор на България, 

с двустранно златно покритие, 

на лицевата страна е изобразена отворената книга, 

като символ на прогреса, 

а на обратната страна са подредени красивите букви на Глаголицата. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

Росица Златанова,  

Председател  

Съвет на Европейската научна и културна общност 

Клуб на българския културен и научен елит 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naukaikultura.free.bg/
http://www.rbf.free.bg/
http://www.uniquecity.co.cc/
http://www.gergananyc.com/
http://www.gergananyc.com/


Представяме Ви една част от личностите и институциите, които притежават 

Отличието на Съвета на Европейската научна и културна общност и Клуба на 

българския културен и научен елит за принос към авторитета на българската култура: 

 

 

РАЙНА КАБАИВАНСКА - Оперна певица - притежава Почетен Сертификат за 

завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на 

българската култура  

СИЛВИ ВАРТАН – Поп певица - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура  

ПРОФ. ПЛАМЕН КАРТАЛОВ -Директор на Националната опера и балет - притежава 

Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

АКАД. ЛЮДМИЛ СТАЙКОВ - Режисьор - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура  

ХРИСТО МУТАФЧИЕВ - Актьор - Председател на Съюза на артистите в България - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура  

ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ - Скулптор - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ПРОФ. АНДРЕЙ ПАНТЕВ - Историк, преподавател в Софийския университет - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура  

АРХ. ГЕОРГИ УГРИНОВ - Архитект- притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

ДОЦ. СВЕТОСЛАВ КОКАЛОВ - Ректор на Националната художествена академия - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура  

МИТКО ТОДОРОВ – Директор на Национален дарителски фонд "13 века България" - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура  

ПРОФ. КРУМ ДАМЯНОВ - Скулптор - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура  

БОРИС ДАНАИЛОВ - Изкуствовед- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура  

ИВО ХАДЖИМИШЕВ - Фотограф - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

БОЙКО БОГДАНОВ- Актьор, притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

БОЙКО ЛАМБОВСКИ – Поет,Директор на отдел Култура във вестник "Сега" - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура 

 

 



 

БИНА ХАРАЛАМПИЕВА - Директор на Малък градски театър - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

АДЕЛИНА ФИЛЕВА - Директор на Софийска градска художествена галерия - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура 

ВЕРА НЕМИРОВА - Оперен режисьор - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура  

АЛЕКСАНДРИНА ПЕНДАЧАНСКА - Оперна певица - притежава Почетен Сертификат 

за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на 

българската култура 

ИРИНА МУТАФЧИЕВА – Изкуствовед - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

ИВА ЙОЛОВА -  Журналист - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура  

НАТАША КОЛЕВСКА - Драматург на Театъра на българската армия - притежава 

Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура 

МАКСИМ МИНЧЕВ - Директор на Българска телеграфна агенция - притежава 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

МАЯ ГИДОВА - Директор на Софийския духов оркестър - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

РАДОСВЕТ РАДЕВ - Директор на Дарик радио - притежава Почетен Сертификат за 

завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на 

българската култура  

НИКОЛАЙ ТАБАКОВ - Директор на Издателска къща "Анубис"- притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

ЮЛИЯ ПИСКУЛИЙСКА - Журналист, Председател на Фондация "Мостове" - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура 

КРАСИМИРА ПЕТКОВА - Журналист в Българско национално радио - притежава 

Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура 

ТОМА СПРОСТРАНОВ - Журналист в Българско национално радио - притежава 

Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за  

развитието на българската култура 

ХРИСТИНА АНГЕЛАКОВА - Оперна певица - притежава Почетен Сертификат за 

завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на 

българската култура  

ПРОФ. МИЛЕНА МОЛЛОВА - Преподавател по пиано - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

 

 



 

РАШКО МЛАДЕНОВ - Актьор, притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

МИХАИЛ БЕЛЧЕВ - Композитор, поет, режисьор - притежава Почетен Сертификат за 

завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на 

българската култура 

ПРОФ.ИВАН ДОБЧЕВ - Режисьор - Основател на театър "Сфумато" - притежава 

Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

ВАЛЯ БАЛКАНСКА - Народна певица - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

ПРОФ.МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА - Режисьор - Основател на театър "Сфумато" - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура 

БОЯН ДАСКАЛОВ - Режисьор в Българска национална телевизия - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура 

Д-Р СТЕФАН ГЕРДЖИКОВ - Ръководител на фолклорния състав "Манол Радичев", в 

който участват всички жители на родопското село Гела - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

ФАНИ ТЕОХАРОВА - Заместник - председател на Института "Силви Вартан" - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ - Археолог, Преподавател в Софийския университет - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура  

БОЖАНА ДИМИТРОВА - Журналист - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

ЦЯЛОТО СЕЛО ГЕЛА - Всеки жител на родопското село притежава Златно отличие и 

Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за личен 

принос за развитието на българската култура       

СЕВЕРНЯШКИЯ АНСАМБЪЛ - Притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА" 

- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура 

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР  МОМЧИЛОВ – Ректор на Националната музикална академия-  

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура  

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ " ТРАКИЯ" - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР - Притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура  

 

 

 



 

 

ГВАРДЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР - Притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО - 

Притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН "АКАД. 

ДЕЧКО УЗУНОВ" - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и 

обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ИРИНЕЙ КОНСТАНТИНОВ-Директор на Театър София - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

ФИЛИП ТРИФОНОВ- актьор - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ПРОФ. АНАСТАСИЯ САВИНОВА - МАРКОВА - Преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо 

Сарафов" - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено 

признание и за принос за развитието на българската култура 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ИТАЛИАНСКИ ЛИЦЕЙ - 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и 

за принос за развитието на българската култура 

КАЛУДИ КАЛУДОВ - Оперният певец - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура  

ПАВЕЛ ВАСЕВ - Автор на документални филми, Директор на Народен театър "Иван 

Вазов"- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено 

признание и за принос за развитието на българската култура 

АЛЕКСАНДЪР БАЛКАНСКИ - Директор на Цирк "Балкански" - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура 

ДИМИТЪР ТОМОВ- Директор на Университетското издателство на СУ " Св.Климент 

Охридски"- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено 

признание и за принос за развитието на българската култура 

КИРЯКОС АРГИРОПУЛОС, Директор на Столичен куклен театър притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

ХРИСТО ДИМИТРОВ  - Директор на Национален фолклорен ансамбъл "Българе" 

притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и  

за принос за развитието на българската култура 

БОГДАНА КАРАДОЧЕВА – Поп певица - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

ИВАН ГАРЕЛОВ - Журналист - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

НАЙДЕН ТОДОРОВ - Директор на Софийска филхармония - притежава Почетен 

Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за 

развитието на българската култура  

 

 



 

МАЯ НОВОСЕЛСКА – Актриса - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ВАНЯ МОНЕВА – Диригент - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

МАРГАРИТА ПЕТКОВА – Поетеса - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

ВИЛИ КАЗАСЯН – Диригент - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ДОЦ.ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ - Изкуствовед - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура  

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ - Журналист - притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

ПРОФ. МАРКО СЕМОВ – Учен и Писател - притежава Почетен Сертификат за 

завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на 

българската култура  

БОЯН АНГЕЛОВ – Поет - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж 

и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ЮЛИ ДАМЯНОВ – Диригент - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

БОРИС БОРИСОВ – Скулптор - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура   

ИЛИЯ РАЕВ– Актьор -  притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и 

обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ГЕОРГИ ЧЕРКЕЛОВ – Актьор -  притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ОРЛИН ГОРАНОВ – Поп-певец - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ - Журналист - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

култура 

МАРТИНА ВАЧКОВА - Актриса - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

МАРИЯ ИЛИЕВА – Поп певица - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ИВАЙЛО КАЛОЯНЧЕВ – Актьор, притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

СЛАВЧО ПЕЕВ – Актьор, притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж 

и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

АНТОН РАДИЧЕВ - Актьор, притежава Почетен Сертификат за завоюван висок 

престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската култура 

ПРОФ.СТЕФАН ДАНАИЛОВ - Актьор, притежава Почетен Сертификат за завоюван 

висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската 

култура 

…. 

……………. 

 



ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР  "СТЕФАН МАКЕДОНСКИ" 

БИГ БЕНД НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО  

НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА "ИЛИЯ ПЕТРОВ"  

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ” 

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР "ВАСИЛ ДРУМЕВ" 

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА  

ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО-РУСЕ  

ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ"  

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "РАЧО СТОЯНОВ" 

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ” 

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" 

ТЕАТЪР 199 "ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ"  

ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА  

ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ "ЗОРНИЦА" 

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА “ЖАНЕТ 45” 

АНСАМБЪЛ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

ТЕАТЪР "БОЯН ДАНОВСКИ"  

ГАЛЕРИЯ "ВЪРХОВЕ" 

ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НЕВЕНА КОКАНОВА" 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА  

СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЕРПРАЙСИС 

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО,ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО   

НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР 

АНСАМБЪЛ “ФИЛИП КУТЕВ” 

ИЗДАТЕЛСТВО "ПРЕС" 

ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" 

АНСАМБЪЛ “БЪЛГАРЕ” 

ИЗДАТЕЛСТВО "АЛТЕРА" 

ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ 1869"-ПЛЕВЕН 

АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ "ПАЗАРДЖИК" 

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАЯНА" 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНААКАДЕМИЯ  ”ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" 

СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 

СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА" 

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР-ВРАЦА  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ  "ДОБРУДЖА" 

ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА 

ДРАМАТИЧТО-КУКЛЕН ТЕАТЪР "ИВАН РАДОЕВ" 

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "УНИСКОРП" 

ТАНЦОВА ШКОЛА "ТРИТЕ ПЪТИ" 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФЮТ" 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ  

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АРТИСТИ  

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ  

АКАДЕМИЧЕН СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР…….  


